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OIG-IHD ZIET ABRAHAM EN JUBILEUMFILM

HET WAGENPARK (duizenden ritten per jaar)
Onze “huurbaas”, Stichting OIG-IHD, viert op zaterdag 26 september haar 50-jarig jubileum in de Stadsschouwburg in
IJmuiden. De jubileumfilm die wij ter gelegenheid daarvan maakten, is in het feestprogramma opgenomen.
Rob van Ballegoy, een van de bestuursleden, spreekt de film in en eindigt met:
“Wat ooit is opgericht door de helaas veel te vroeg overleden Jan Dienaar, is in vijftig jaar uitgegroeid tot een stichting
waar Velsen trots op mag zijn.
Een stichting die kan functioneren omdat ze kan rekenen op de burgers van Velsen en op de 150 vrijwilligers die te
allen tijde hun handen uit de mouwen willen steken. Nu en in de komende jaren”.
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OIG-IHD ziet Abraham en jubileumfilm…………..………………………………………………….……….
Uit de hamer geklapt…………………………………………………………………………………………….
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We gaan drukke tijden tegemoet………………………………………………………………………………
Binnenkort in de theaters……………………………………………………………………………………….
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Uit de hamer geklapt
Een vakantie is een goede tijdsbesteding, maar moet ook niet te
lang duren. Derhalve weer tijd om
aan de slag te gaan als Videofilmer in Velsen.
Bovenstaand ging deze zomerperiode niet op voor een aantal
notabelen (Zij) in onze vereniging.
Op een zestal avonden bespraken
zij belangrijke zaken voor uitvoering in september en oktober. Dat
was bittere noodzaak om de plannen op tijd uit te voeren.
Zij spraken over het bedenken van een verhaal en de
filmische uitvoering daarvan voor het NH’63 Opdrachtfestival op 28 november 2015. Dat wordt buffelen, beste leden. In het verleden is echter telkens weer gebleken dat
grote druk ook de beste resultaten kan opleveren.
Zij waren druk met het project ”NOVA-Academy”, een
korte promotiefilm van NH’63 in een lengte van15 minuten. De einddatum van dit project is uiterlijk 29 februari
2016. Dat lijkt me een eind weg, maar is dichterbij dan je
denkt.

derstaande tekst:
Op 4 juni aanstaande is het alweer de laatste avond voor
de vakanties. Al heel lang wordt deze clubavond gezien
als een slotavond met gezelligheid en hapjes.
Overigens is gezelligheid op alle clubavonden toegestaan, maar u begrijpt vast wel wat ik bedoel.
Op hoog niveau, het kon niet hoger, is er telefonisch
overleg geweest om voortaan, voorlopig, als iedereen
zich er in kan vinden, uitsluitend aan het eind van het jaar
een slotavond te houden. Daar is een dergelijke avond
wel op haar plaats.
En wat zag ik op donderdagavond 4 juni? Allemaal lekkere hapjes. De gastvrouwen met de schalen lekkernijen
bleven zelfs even bij mij stilstaan voor het maken van de
juiste keuze snack.
Kennelijk heb ik niet met het juiste hoogste niveau telefonisch overleg gehad. Of is er gedacht, laat die penningmeester maar eens lekker zweten om zijn budget te bewaken.
En nu ik toch even het begrip penningmeester heb aangeroerd, u bent nog niet van hem af. Hij zal blijven zoeken naar bezuinigingen, van welke aard dan ook !

Zij bespraken de in’s en out’s voor het geven van een
basiscursus filmen, waarbij van alles en nog wat geregeld
moet worden. Ik zag lijstjes voorbij komen met ’te regelen’ en ’tijdlijn’.
Inmiddels zijn flyers uitgedeeld, grote posters op winkelramen geplakt en stukken in couranten geplaatst.
Onze secretaris zit bij de telefoon (023 8913 123) en
houdt zijn mailbox (r.f.besjes@snelnet.net) dagelijks onder controle om de cursisten in te schrijven.
Tenslotte kwam, telkens aan het eind van de avond, het
project ”Lipdubfilm” aan de orde. De muziek is inmiddels
bij de leden bekend en zij hebben natuurlijk tijdens de
hele vakantie het lied uit volle borst gezongen.
Op een plattegrond wordt de route bepaald en in 2 clubavonden moet dit project opgenomen zijn.
Omdat een aantal leden de UNICA 2015 gaat bezoeken,
is de start van het deel na de vakantie vrij ver in september gepland. Wij zijn namelijk gekoppeld aan de oneven
donderdagen.
Tot zover het verleden, het heden en de toekomst voor u
bijeen gezocht.

Tot nu toe heb ik nog geen spijt dat de komende UNICA
aan mij voorbij gaat.
Uitgegaan van mijn conditie ga ik eerst oefenen met een
aangeboden vaartocht, 2 bestuursvergaderingen, een
gepensioneerdendag, diverse bezoeken aan doktoren, 2
clubbladen samenstellen en 3 keer per week naar de therapeut.
Inmiddels is mijn heupoperatie reeds 5 maanden een feit;
beweren dat ik een snelle jongen ben, gaat hier niet op,
maar ik blijf hopen op een volledig herstel.
In het vorige nummer van uw Beeldspraak schreef ik on-

Op 25 september 2015 is het precies 50 JAAR geleden
dat OIG-IHD begonnen is met bieden van mogelijkheden
tot ontspanning via activiteiten en evenementen voor
mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking.
Derhalve zijn ook de leden van Videofilmers Velsen uitgenodigd voor de receptie, die plaatsvindt op vrijdag 25
september a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in hun gebouw ”In
de Abeel”.
LET OP: Uw aanwezigheid dient u zo snel mogelijk te
melden via de mail info@oig-ihd.nl

Tenslotte wens ik u een fijne clubavond toe op 24 september en zij die richting Rusland afreizen een fijne UNICA, de 77e wel te verstaan.

Uw voorzitter,
Gerard Swets
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De column van Piet

Een aantal jaren geleden was ik voorzitter van een commissie die tot doel had met voorstellen te komen om het
NOVA Filmfestival nieuw leven in te blazen.
Een van de onderwerpen waarover we het al snel eens
waren was, om niet aan de lengte van de films te komen. Dit onder het motto: “Kwaliteit gaat voor kwantiteit”.
Maar, tijden veranderen.
Zo kan ik mij bijvoorbeeld niet aan de indruk onttrekken dat steeds meer filmers tv-films gaan imiteren/produceren.
Onderwerpen worden (te) lang uitgesponnen. Er wordt van alles bijgehaald en vooral herhaald. We hebben het op zeker
ogenblik wel gezien, maar dat vindt de maker niet.
Jury’s zijn naar mijn mening niet kritisch genoeg om de makers hierop te wijzen en hun waardering voor de film daaraan
aan te passen.
Ook dit jaar zullen op het NOVA Filmfestival, wegens tijdgebrek, niet alle genomineerde films worden vertoond.
Dat werkt frustrerend voor de makers en helemaal als er een aantal onnodig lange producties wel draaien.
“Iedereen heeft het over het weer, maar niemand doet er wat aan”
(Mark Twain)
Dat geldt ook voor het instellen van een maximale speelduur voor films voor het NOVA Filmfestival.
Een aantal festivals heeft dat wel gedaan: De Ronde Venen Open (speelfilms en overige films lengte maximaal 30 minuten, korte films 10 minuten), Nationaal Speelfilmfestival Sneek (maximaal 30 minuten), Nationaal Filmfestival voor Scholieren (maximaal 10 minuten), YAKFA Filmfestival (maximaal 20 minuten), enz.
In dit geval zou een andere kreet: “Kill your darlings” niet alleen opgeld kunnen doen voor filmmakers, maar ook voor de
NOVA-beleidsmakers.

We gaan drukke tijden tegemoet
Op het programma van de komende maanden staat een
viertal activiteiten die nogal wat voorbereiding verlangen.
De Programmacommissie heeft het initiatief genomen om
de donderdagavondcyclus tijdens de vakantieperiode niet
te verbreken, doch met ondersteuning van Gerard, Cor en
Bouke door te gaan met de voorbereidingen van de Basiscursus Videofilmen (ledenwerfactie), de lipdubfilm, de NH’63-opdrachtfilm en een educatieproject voor de NOVA:
(“LICHT”). Hieronder de stand van zaken.
Basiscursus “Filmen en monteren”
Ons ledental loopt al een aantal jaren
terug, Reden om een ledenwerfactie
te starten. We maken daartoe gebruik
van de door de NOVA samengestelde
“Ledenwervingskit”.
We hebben duizend flyers en een
aaantal posters gemaakt en Margreet,
Peter en Ruud hebben geflyerd tijdens de Sail In en de Sail Out. Kees
en Cor zijn de docenten en Ruud assisteert.

Lipdubfilm
Alle leden hebben de tekst en
de muziek ontvangen van het
nummer dat we gaan playbacken. Cor heeft aan de
hand van een plattegrond van
“In de Abeel” een route uitgestippeld.
Op 24 september gaan we
repeteren en op 8 oktober opnemen.
Naast het aantrekken van enkele acteurs en actrices zal
er thuis flink moeten worden geoefend.
We gaan proberen er iets moois van te maken!
NH’63-opdrachtfilm
Thema: “Het gerucht”
Nadat Han zijn verhaal had
aangeboden, is het van
vele kanten bekeken en
zijn er een scenario en een
draaiboek gemaakt.
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Het was niet eenvoudig om geschikte locaties te vinden,
maar uiteindelijk is ook dat weer voor elkaar gekomen.
Voor alle leden is een taak weggelegd en de opnames
zullen worden gemaakt in september en oktober.
De werktitel is aangepast en luidt nu:
“Een buidel vol florijnen”!

DECORMATERIAAL VOOR CLUBFILM

Voor onze clubfilm zoeken we nog wat decormateriaal.
Medio oktober willen we het graag lenen.
NOVA Academy
Kees, Cor, Bouke en Piet hebben op
zich genomen voor de NOVA een lesprogramma op te zetten op het thema
“LICHT”.
Eerstdaags zijn meerder lesprogramma’s beschik- baar via de website van
de NOVA.

We denken dan aan:

Karrewiel

Wapenschild

Speren

Ouderwetse vuurpot

Houten ton

Houten tobbe

Schandpaal

Rieten manden

Paardendekens

Hooikar

Binnenkort in de theaters
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Colofon

Met bijdragen van
Piet van Eerden en Gerard Swets

Agenda Velen & Omstreken

5 tot 13 sept. : UNICA Festival in Sint Petersburg
16 september: Basiscursus filmen (woensdag)

Foto’s
Piet van Eerden en Gerard Swets

16 september: info acteurs, actrices en crew clubfilm
(woensdag) in De Abeel
19 september: Basiscursus “Filmen en monteren “
(zaterdagmorgen)

Redactie
Piet van Eerden en Ruud Besjes

19 september: kleding passen in Alkmaar met hoofdrolspelers
24 september: vervolg lipdubfilm repetitie + info clubfilm

Redactieadres
Frank Sinatraplein 61, 1945 WM Beverwijk
0251-246312
E-mail: jpvaneerden@ziggo.nl

25 september: receptie 50 jaar OIG-IHD
25, 26 en 27 sept. : opnemen clubfilm
30 september: Basiscursus “Filmen en monteren”
(woensdag)
4 oktober

Voorzitter/penningmeester
Gerard Swets, Kon. Emmastraat 1, 1975 BL IJmuiden
0255-516574
E-mail: g.swets@quicknet.nl
Postgiro NL48INGB0004056763 t.n.v. Videofilmers Velsen

Secretaris
Ruud Besjes, P.C. Boutensstraat 212, 2025 LR Haarlem
023-8913123
E-mail: r.f.besjes@snelnet.net
Website: www.videofilmers Velsen.nl

Clubadres
“In de Abeel”
Abelenstraat 1, 1971 NL IJmuiden
0255-540691

: Nationaal Speelfilmfestival Sneek

5, 6 en 7 okt. : YAKFA Festival
8 oktober

: opnemen lipdubfilm + info clubfilm

9, 11, 17 en 18 okt.: opnemen clubfilm
10 oktober

: NH63-cursus “Het regisseren van acteurs en
actrices” in “In de Abeel”. Docente is Roxana
van der Meulen

14 oktober

: Basiscursus “Filmen en monteren”
(woensdag)

22 oktober

: ‘In de hoofdrol’ met Guido Haesen

31 oktober

: NOVA Federatieraadvergadering
in Bodegraven

5 november : première clubfilm
7 en 8 nov.

: NOVA Filmfestival in De Maaspoort (Venlo)

18 november : najaarsvergadering FAA NH’63
19 november: nog in te vullen
28 november: NH’63 Opdrachtfestival in Bloemswaard in
Hillegom
3 december : nog in te vullen
17 december : slotavond

